
 
 
 

 

 
 

 

 

 
Aanwezig   

Christen Unie   : Sjoukje Froentjes 

PVDA    : Geeske Mulder en Fimke Hijlkema 

VVD    : Grytsje van der Sluis 

College B & W   : Hans Welle 

Werkgroep duurzaamheid  : Jan van Weperen 

Dorp Waskemeer : Johan de Vries, Jan Post, Jan ten Hoor, Alleke Kalis, Henk de   

 Vries, Ieke Otter, Jan Jagersma, Cindy Grootenhuis, Inez   

 Haaisma, Jan Witteveen, Henk en Auck Lijzenga, Elly   

 Kouwenhoven, Hilbrand Boomsma, Eric Zweepe, Jan Sierts,   

 RGH Boiten en JG Boiten.  

Plaatselijk Belang DES : Wytze Land, Marina Boers, Sumitra Otter, Gerbert ten Hoor en 

Douwina Geertsma 

 

Afmeldingen : Renso Jagt (DES), Berber Pruim en Rik Opdam 

(dorpsmoestuin), CDA-fractie, Oostellingwerfsbelang en Groen 

Links 

 

 

 

1. Opening / Mededelingen 

Om 20:00 uur heet Wytze Land iedereen welkom op de ledenvergadering. Er zijn geen 
specifieke mededelingen buiten de geagendeerde punten. Iedereen heeft bij binnenkomst 
een jaarverslag ontvangen met daarop de gerealiseerde punten dit jaar. Deze avond 
verloopt wellicht anders dan de bewoners gewend zijn. Als DES vinden we het belangrijk 
te weten wat er momenteel leeft onder de inwoners en daarom kiezen we deze keer voor 
een meer interactieve invulling.  

2. Vaststellen notulen jaarvergadering dd 14-03-2016; 
Deze zijn te raadplegen via www.waskemeer.nl. Vanuit de leden wordt de opmerking 
geplaatst of het ook mogelijk is om een verkorte versie van de notulen in de Waskemare 
te plaatsen. Dit nemen we als DES mee voor volgend jaar.  

Jan Witteveen plaatst een opmerking over punt 9, Aansluting N381.Waskemeer zou wel 
binnen de grenzen zijn gevallen (en Haulerwijk niet) van het gebied dat is gecompenseerd 
voor de grenzen van de aanleg van de N381. Wytze reageert hierop door aan te geven 
dat wij destijds (in  2010) contact hebben gehad met Lies Siegersma, voorzitter 
gebiedscommissie. Vanuit de gebiedscommissie is destijds, als reactie op de wensenlijst 
die door DES is aangeleverd, aangegeven dat Waskemeer buiten de grenzen valt. 

 
Enkele leden vragen naar de status van de dorpsmoestuin. Dit punt staat op de agenda.  
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3. Financieel verslag  +  Verslag kascommissie   

Door Marina Boers wordt een toelichting gegeven op de financiele overzichten (zie 
bijlage) die door penningmeester Renso Jagt zijn opgesteld en door de kascommissie zijn 
gecontroleerd.  
 
Opmerkingen 

- De inkomsten waren € 25.932,32 euro en de uitgaven € 24.838,26. Uiteraard 
komt het leeuwendeel van de inkomsten uit de bijdragen van de Provincie 
Friesland (€ 10.000,00) en het Rabo Coöperatiefonds (€ 9.250,00) voor de 
pannakooi. Daarnaast mag de € 1.500,00 van het Coöperatiefonds niet vergeten 
worden voor de nieuwe AED en de bijdrage van de gemeente om lokale 
initiatieven te ondersteunen (€ 3.349,00 welzijnssubsidie). Tezamen met het 
ledengeld (€ 940,00) en de inkomsten van de verkoop van de dorpsvlaggen is de 
bijna € 26.000,00 aan inkomsten verantwoord.  

 
- Wat betreft de uitgaven is het project van de pannakooi uiteraard de grootste 

post. Daarnaast zijn er de uitgaven voor de nieuwe AED en de aanvragen van de 
bewoners voor welzijnssubsidie. 
 

- Welzijnssubsidies 
Er zijn 17 lokale initiatieven financieel ondersteund. Het maximum uit te keren 
bedrag is in 2016 iets omlaag bijgesteld naar 200,00 euro. Dit is gedaan om het 
grote aantal aanvragen te kunnen honoreren. We hebben een minimaal bedrag 
van 146,00 euro overgehouden aan het einde van het jaar. 
 
De kritische kascommissie, Sefanja Brouwer en Luut Nuwolt, hebben de financiën 
over 2016 gecontroleerd en goed bevonden. De kascommissie voor de controle 
over 2017 zal begin 2018 worden gevormd door Luut Nuwolt en óf Sieds Tabak óf 
Rinze Sikma. 

 

4. Jaaroverzicht activiteiten Plaatselijk Belang 2016 

 

Bij de entree heeft iedereen een jaaroverzicht van 2016 ontvangen (zie bijlage). Naast het 
bestuur zijn er vrijwilligers in commissies actief. We willen ook hen heel erg bedanken 
voor hun inzet: 
 

- 4 mei commissie: Hanneke Wallinga; 
- Melle Stoker (dorpsconcierge); 
- Feestverlichting vaart (Keimpe Dijkstra, Wiebe Dijkstra, Wolter Boonstra, Gerard 

Boonstra, Peter Jongsma, Veder de familie Hummel  voor het beschikbaar stellen 
van opslagruimte. Tot slot familie De Vegt en familie Land voor de 
energievoorziening; 

- Wietze Jan Beijert (AED werkgroep); 
- Vrijwilligers en in het bijzonder Jan Jagersma (Pannakooi); 
- Luut Nuwolt, speeltoestellen Blauwe Bos; 
- Eise en Anneke Stoker (Dorpshuis); 
- Evert Sikkema voor het ophalen van de contributie. 

 
5. Verlichting boven de vaart   
DES heeft destijds het beheer en de organisatie van de feestverlichting overgenomen van 
de ondernemersvereniging. Door Gerbert ten Hoor wordt een toelichting gegeven over de 
status van de verlichting. Deze is aan vervanging toe omdat er op dit moment sprake is 
van een onveilige situatie.  
DES vraagt nu aan haar leden of er nieuwe feestverlichting dient te komen. De algemene 
deler is dat iedereen graag verlichting wil houden. 
 
Er is reeds kort onderzoek geweest naar alternatieven: 
Er is een keus voor de aanschaf voor nieuwe overspanningen, geschatte kosten zijn 
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minimaal € 5.000  
Een alternatief is om verlichting te huren; voorbeeld Bakkeveen, geschatte kosten zijn 
minimaal € 1.000 voor een periode van 12 weken. 
 
In beide situaties zal de montage gedaan dienen te worden door vrijwilligers. DES vraagt 
haar leden op om hulp in het onderzoeken welke feestverlichting het meest geschikt is, en 
de mogelijkheden voor financiering wil onderzoeken. 
 
Jan Witteveen noemt of er mogelijkheden zijn voor een prikfitting. Dit zou een alternatief 
kunnen zijn. Jan Sierts komt met de opmerking om een oproep in de Waskemare te 
plaatsen, contact te leggen met het MBO (elektrotechniek) en het Liudger voor de 
mogelijkheden voor een maatschappelijke stage. 
 
DES zal haar best doen om het geheel een nieuw elan te geven, maar doet nadrukkelijk 
een verzoek aan de leden en inwoners om dit project vlot te trekken.  
     
6. Dorpsmoestuin 
De initiatiefnemers Rik Opdam en Berber Pruim zijn helaas deze avond niet aanwezig. De 
laatste ontwikkelingen zijn wel door de initiatiefnemers gecommuniceerd met DES en 
worden daarom toegelicht door Marina. De stand van zaken is als volgt: 
 
1. Het draaiboek is af; 
2. Er zijn 5 aanmeldingen binnengekomen via het aanmeldformulier op de website; 
3. Het draagvlakonderzoek is afgerond en ingediend bij de gemeente; 
4.  Het ontwerp voor de tuin is aangepast naar aanleiding van het draagvlakonderzoek 
onder aanwonenden; 
5.  De gemeente wenst aanvullend op het draagvlakonderzoek een handtekening voor 
instemming van iedere omwonende; 
6. Daartegen is door de initiatiefnemers  bezwaar gemaakt bij de gemeente;   
7. De gemeente gaat hun bezwaar bespreken en komt nog met een reactie; 
8. De initiatiefnemers  zijn voornemens een vergadering te organiseren eind april (nadat 
zij een reactie hebben ontvangen van de gemeente). 
 
Rik en Berber concluderen dat er nog steeds een geweldige kans ligt voor Waskemeer, 
maar de realisatie stagneert en daarmee komt ook de subsidie in het gedrang. Dit heeft te 
maken met de vertraging door het geëiste draagvlakonderzoek. Het heeft daarnaast ook 
te maken met de inzetbaarheid van Rik en Berber. Er is dringend behoefte aan een 
kartrekker om verder te gaan met de dorpsmoestuin en weer tempo te kunnen maken. 
 
De volgende stap is het aanstellen van coördinatoren die een werkgroep willen 
samenstellen voor de uitvoering van bijvoorbeeld:  
1. Moestuin  
2. Fruitbomen en veldbloemen 
3. Grondverzet en bestrating 
 
Bijvoorbeeld mensen met de juiste connecties, ervaring of energie voor één van 
bovenstaande onderdelen. Het gaat dus om een tijdelijke inspanning, tot de tuin klaar is. 
Bij deze willen zij dus ook een oproep doen!  
 
       
7. Festiviteiten 500 jaar Ooststellingwerf 
In de periode van 1 mei tot 1 december 2017 viert Ooststellingwerf haar 500-jarig 
bestaan. Vanuit het dorp Waskemeer zijn er verschillende aanvragen ingediend;  
 

1. P’optimaal met 835 likes op facebook 
2. Ooststellingwerf cup met 112 likes op facebook 
3. Beer van Waskemeer met 417 likes op facebook 

 
De beoordeling ligt nu bij de adviesraad. Inmiddels is bekend geworden dat alleen 
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P’optimaal op een tegemoetkoming van € 3.000 kan rekenen. Een geweldig resultaat! 
 
8.   Werkgroep duurzaamheid     
Namens de werkgroep duurzaamheid neemt Jan van Weperen het woord en neemt de 
leden mee in de laatste ontwikkelingen.  
 
Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de mensen Energie en Afval de belangrijkste 
thema’s vinden binnen het begrip duurzaamheid.  
 
De werkroep richt zich met name op energie en heeft de volgende acties reeds 
ondernemen: 

- Informatiebijeenkomst in Haule 
- Warmtescan aanbieden voor particuliere woningen > gevolgd door energie 

advies welke de gemeente stevig subsidieert. 
- Gezamenlijke inkoop van energiezuinige lampen 
- Energie battle  

 
Gemeente Ooststellingwerf heeft duurzaamheid ook op de agenda staan en heeft de 
volgende onderwerpen op de agenda gehad.  

- Stoken voor de buren 
- Goed voorbeeld doet goed volgen (van elkaar leren) 
- Perspectief op 0 
- De gemeente heeft in samenwerking met de HUBO Haulerwijk voordelig LED 

lampen ingekocht. Iedereen die deze avond aanwezig is krijgt een gratis LED 
lamp. Daarnaast mag men deze avond per persoon voor € 1 / stuk nog maximaal 
2 lampen aanschaffen. 

 
In het najaar zal er waarschijnlijk een voorlichtingsbijeenkomst voor inwoners in 
Waskemeer of Haulerwijk komen. Initiatieven kunnen via Herman Hofstee worden 
ingediend. 
 
Een werkgroep van de lokale energie coöperatie De Eendracht Ooststellingwerf wil in elk 
dorp van de gemeente een collectief zonnepanelenproject van ruim 200 eenheden 
opzetten, waarin particulieren kunnen participeren die in dezelfde of naastliggende 
postcode wonen. Ze kunnen dan de energiebelasting op de zelf verbruikte stroom van 
hun eigen energienota terugkrijgen. Het project duurt 15 jaar. In Haule en Haulerwijk zijn 
twee concrete projecten in voorbereiding. 
 
9 a) Dorpsvisie: bedenken van thema’s 
De leden worden opgeroepen om mee te denken voor nieuwe ideeën voor de 
regioagenda vanuit ons dorp. Welke thema’s worden door de aanwezigen als 
belangrijkste beschouwd, waar moet DES bij voorkeur prioriteit aan geven? Na deze 
inventarisatie zijn voor de volgende categorieën/thema’s de meeste stemmen gekomen.  
 

1. Werkgelegenheid en bedrijvigheid 
2. Recreatie en toerisme 
3. Woningbouw en groenbeheer 
4. Verkeer en bereikbaarheid 

 
 
PAUZE 
 
 
9. b) Dorpsvisie: invulling van thema’s 
Vervolgens hebben de leden ideeen bedacht voor de verschillende categorien/thema’s. 
DES bedankt de leden voor hun inbreng en gaat de plannen het komende jaar/de 
komende jaren nader uitwerken. 
 

1. Werkgelegenheid en bedrijvigheid 
a. Realiseren van een dorpswinkel 
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b. Realisatie van een medische post/gezondheidscentrum 
c. Kleinschalige zorg (woonboerderij voor ouderen) 
d. Werkgelegenheid  

2. Recreatie en toerisme 
a. Plaats waar je koffie kan drinken (bij dorpshuis?) 
b. Feestterrein/Evenemententerrein bij dorpshuis 
c. De vaart weer open 

3. Woningbouw en groenbeheer 
a. Realiseren van een dorpswinkel 
b. Natuur naar het dorp halen 
c. Realiseren zonneveld 
d. Markt met participatie bevolking 

4. Verkeer en bereikbaarheid 
a. Belbus 
b. Samobiel 
c. Realisatie verlichting fietspad Kruisweg en Bakkeveensterweg 
d. Waskemeer op borden aan de N381 
e. Weekend en stille uren? 

 
  
10. Vragen aan gemeentebestuur 

De heer Jan Sierts stelt dat er aandacht nodig is voor de veiligheid van de verbinding 
van Waskemeer naar de Leidyk toe. Zijn idee is om de mensen te wijzen op het 
verminderen van vaart bij de 1

e
 bocht bij de Hanestreek. 

 
Wethouder Welles reageert door aan te geven dat het de bedoeling was om de 
snelheid op de Leidyk te wijzigen naar 60 km. Op basis van de verschillende 
Plaatselijk Belangen is dit ongewijzigd gebeleven. Wethouder Welles merkt op dat er 
geen aanleiding is dit te wijzigen (geen ongevallen).  
 
De heer Jan Sierts spreekt zijn teleurstelling uit over de aanpak van de 
Plattelandsprojecten. Hij spreekt de wens uit om dit opnieuw aan te pakken.   
Wethouder Welles geeft aan dat dit op de agenda staat. Er zijn meerdere gemeenten 
bij betrokken en het proces verloopt niet soepel.  
 
De heer Jan Witteveen vraagt wat de status is van de herinrichting van het terrein 
aangaande de parkeerproblematiek bij het Dorpshuis. Mevrouw Elly Kouwenhoven 
vraag of er mogelijk een evenemententerrein komt.  
   
Wytze Land licht dit nader toe en geeft daarbij aan dat de juiste volgorde van belang 
is. Het dorpshuis heeft zijn wensen en van daar uit zijn initiatieven genomen. De 
voetbalvelden worden aangepakt. Daaruitvolgend zou de parkeerproblematiek aan 
de orde zijn. Dit punt staat al geruime tijd op de agenda bij DES. 
 
Jan Witteveen geeft een handreiking voor het dorpsfeest van 2019 door zijn 
parkeerruimte beschikbaar te stellen. Hij doet de suggestie om samen met DES en 
het Liudger de gemeenteraad opnieuw aan te schrijven over de de 
parkeerproblematiek. DES onderschrijft het tekort aan parkeerplaatsen en verwacht 
evenmin dat herindeling van het terrein het tekort aan parkeerplaatsen in voldoende 
mate zal oplossen.  
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11. Bestuurswisseling 

De afgelopen periode hebben de bestuursleden van DES meerdere gesprekken gevoerd 
en nieuwe/potentiële bestuursleden benaderd.  
 
Bestuurslid  Aantreden  2

e
 termijn Aftreden 

Renso Jagt (pm) 2011   2015  2019 
Douwina Geertsma 2015   2019 
Marina Boers (secr) 2015   2019 
Gerbert ten Hoor 2015   2019 
Sumitra Otter  2015   2019 
 
Aftreden 
Wytze Land treedt af als voorzitter.  
Wytze wordt door Marina bedankt voor zijn inzet van 8 jaar. We waarderen zijn 
bevlogenheid en de vele gerealiseerde punten. Het zijn er teveel om op te noemen maar 
een greep uit deze punten zijn o.a. dorpsvisie/regio agenda, 80 km Leidijk, pannakooi, 
AED’s, overleggen/bezoeken met de gemeente en de Plaatselijk Belangen van de 
omliggende dorpen. Als blijk van waardering ontvangt Wytze bloemen en een theaterbon.  
 
Aanmeldingen 
Inez Haaisma heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid.  
 
We zoeken nog een persoon in de vorm van voorzitter. Marina Boers heeft zich 
opgeworpen om deze rol tijdelijk waar te nemen.  
 
 
12. Rondvraag 
De heer Jan Sierts geeft aan dat hij tijdens een begrafenis, opstellen van de stoet, heeft 
gezien dat er jeugd door de stoet fietste. Hij vraagt of dit vaker gesignaleerd wordt. 
Wellicht is dit punt mee te nemen naar de jeugd uit het dorp/scholen.  
 
Mevrouw Elly Kouwenhoven complimenteert DES met het bijhouden van de site.  
 
De heer Jan Witteveen vraagt aan DES om informatie avonden/brainstormsessies te 
beleggen wanneer er ondersteuning van de inwoners wordt gevraagd voor aankomende 
projecten.  
 
 
13. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de plaatsvervangende voorzitter om 22:00 uur de 
vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar komst en inbreng. Een ieder is welkom om 
nog even onder genot van een consumptie even na te praten. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 19 februari 2018. 
 
 
 
                                             , de voorzitter 
 
 
                                              , de secretaris 


